
List opatření
Opatření ID_OP DY130038
Typ opatření sanace ID_KO 8
Vliv 142/2005 Sb. C.4.7

Indetifikace k vodnímu útvaru
Název obce Kraj
souřadnice: x y
Oblast povodí Dyje Prac.čís.UPOVR

VÚ povrchových vod UPOVR_ID

VÚ podzemních vod UPZV_ID

Popis současného stavu
Typ zátěže Celkové riziko
Druh provozu
Majitel Provozovatel

databáze evidováno číslo ES
SEKM ano LOKAL_ID
ČIŽP ID_ČIŽP
KU ID_KU

látka jednotka

cílový limit -
hodnocení

chemického
stavu

látka - Rozhodnutí
ČIŽP/KU

sanační
limit Poznámka

PCE ug.l-1 20

monitoring ano
průzkum ano

AR ano
sanace ano

rekultivace ne

Zdůvodnění zařazení
- sanace

další látky
nad limit C

jiný

41409000

Krystalinikum v povodí Svratky -
střední část 65601

stav

identifikace v databázi
17821002

průmyslová / obchodní místa

Vybrané látky nad
limit C MP MŽP 1996

Opatření provedená

druh

Evidence v
databázích

Slovní popis

Rok 1950 byl začátkem tradice První brněnské strojírny ve Velké Bíteši, jejíž historické
kořeny sahají až do roku 1814. V roce 1991 byla založena První brněnská strojírna
Velká Bíteš, a.s., roku 1997 byl založen společný podnik PBS Velká Bíteš, a.s. (66%)
a MAN B&W Diesel A.G. (34%) s názvem PBS Turbo s.r.o., kam přešla výroba
plnicích turbodmychadel konstrukce PBS a MAN. Nosný výrobní program jsou
energetická zařízení, ekologická zařízení, letecká technika, kryogenní technika,
přesné odlévání, formy pro přesné lití a lisování plastů, plnicí turbodmychadla,
přípravky a speciální nářadí, galvanické povrchové úpravy, součásti, sestavy,
obrábění.

PBS Velká Bíteš, a.s.

BZZ

Velká Bíteš VYS
-625255,0 -1145821,0

D043

Bílý potok po ústí do toku Svratka

Lokalizace

Lokalizace: Průmyslový areál První brněnské strojírny Velká Bíteš, a.s. je situován v
k.ú. Velká Bíteš na ul. Vlkovská, cca 1,5 km SZ od centra města. Celková plocha
pozemků PBS Velká Bíteš, a.s. je 16,51 ha, včetně Královského rybníku (150 m SSV
od areálu) s přilehlými pozemky.

vysoké, lokální
kovozpracující průmysl, hutní, stroj....
První brněnská strojírna Velká Bíteš, První brněnská strojírna



Popis navrhovaného opatření

Technické parametry

monitoring ano
průzkum

AR
sanace ano

rekultivace

Přínos navrhovaného opatření
látka cíl. limit sanace cíl splněn rok stav  2015

PCE nelze ne

Závěry

Oblast povodí Dyje

Dosažení cíle

Lokalita zařazena mezi rizikové z důvodu překročení  limitů PCE. Podle SEKM se
jedná o rizikovou lokalitu, na které byla doporučena sanace a monitoring. Další osud
neznámý. Ekologická smlouva existuje, sanace probíhá.

Opatření navrhovaná

druh stav

Slovní popis

Doporučeno pokračovat v sanačním čerpání podzemní vody kontaminované
chlorovanými uhlovodíky v centrální a severní části areálu, zlikvidovat nevyužívané
podzemní nádrže na ropné uhlovodíky (topný olej) a ověřit kontamimaci horninového
prostředí, doplnit stávající monitorovací systém.


